НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
продава
тел.089/4282832 Разширена гарсионера, кв.Балик /до СБА/, етаж 3,
подобрения, сменена ВИК инсталация, ПВЦ, теракот, ламинат, окачени
тавани навсякъде, кухнята е изместена в коридора и стават 2 стаи - 28000лв
тел.087/8211581 Двустаен, бул.Русия 51, ю/з
тел.089/5102812 Тристаен, гара Юг, бл.Албена
тел.088/7273880 Тристаен, Ид.център, 2 етаж, гараж - 65000евро
тел.089/7277297 Четиристаен, Мл. дом
тел.089/9208578, 088/8403543 Къща 300кв.м, кв.Хр. Ботев, на 3 етажа,
гараж, градина с барбекю, много екстри, изгодно
тел.089/6327136 Гараж 22кв.м, Балик /Новата поща/, тухлен
тел.089/7304420 Гараж, ул.Кирил и Методий и гараж, ул.Зах. Стоянов
тел.088/5604435 Гараж, до Младежки дом, ул.Славянска 29, самостоятелен,
подземен, под жилищна кооперация - 13500лв
тел.058/588058, 088/4594804 Вила, ул.Кършовска /до жп линията/, лозе 1дка
тел.089/2260202 Дворно място 1000кв.м, Гаази Баба, ул.3 път, номер 90 /до
зала Добротица и тенис кортовете/, законна постройка 18кв.м, лице на път
17м, ток и вода - 26990лв
тел.089/6339066 Лозе 500кв.м, Гаази баба, ток, вода
тел.088/9382741, 02/8844863 Тристаен 110кв.м, Каварна /център/, тухлен,
тав.стая, маза, хотелиерски обзаведен - 40000евро
тел.088/8566196 Парцел 1000кв.м, Балчик /в.з.Кулака/, лице 22м, партиди за
ток и вода - 27980евро
тел.058/683542 Къща, с.Златия, двор 1830кв.м, стопански постройки
тел.088/4051943 Къща, с.Котленци /на главен път, 10км от Добрич/, две
стаи, вътрешна баня и тоалетна, гараж, двор 1070кв.м, кладенец, лозе, 30
овошки, малка оранжерия - 15000лв, може и договаряне
тел.089/5735506, 088/9470884 Вила, с.Ловчанци
тел.089/2368955 Къща, с.Лозенец, 3 стаи, кухня, голяма селскостопанска
сграда за животни, двор 2.5дка
тел.089/2720800 Къща, с.Лозенец, 3 стаи, кухня, баня, гараж (8х3.80м), два
склада общо 250кв.м, 4 дка двор
тел.087/8513467 Къща, с.Мали Извор, двор 1.3дка
тел.098/8931691 Къща 100кв.м, с.Малка смолница /център/, двор 3дка, две
селскостопански постройки 60кв.м и 80кв.м, оборудвани за отглеждане на
крави, оранжерия - 13 елемента
тел.089/6512605 Вила, с.Одринци, 2 входа, 2 гаража, двор 1300кв.м
тел.058/835377, 088/4654111 Къща, с.Победа /Минково/, двор 4.050дка,
състоящ се от 3 парцела - 1600кв.м (с къщата), 1200кв.м и 1250кв.м, може и
поотделно

тел.089/7304420 Вила ЗП 360кв.м, с.Приморци, двор 700кв.м, гараж 56кв.м,
кладенец
тел.089/6327136 Къща 87кв.м, кв.Рилци, двор 1.5дка
тел.089/2208815 Къща 100кв.м, с.Сенокос, масивна, двор 1дка - 11000евро
тел.089/9855987 Апартамент, Тервел, ет.2, вътрешен, южен, саниран
тел.088/8403543 Комплекс от 2 къщи за гости, с.Тюленово, старинен стил,
общо 11 стаи с отделни санитарани възли, ресторант и магазин, разработен
бизнес, изгодно
тел.088/9382741, 02/8844863 Къща 70кв.м, с.Челопечене, общ.Каварна
/10км от морето/, двор 2200кв.м – 5000лв
тел.088/5377606 Къща 80кв.м, с.Чернoморци, поддържана, двор 1790 кв.м,
нова цена 15000лв
тел.088/4196712 Къща 120кв.м, гр.Шабла /център/, двор 1200кв.м,
ремонтирана - 30000евро
тел.089/6874730 Дворно място 800кв.м, с.Безводица, удобно за пчелин
тел.089/7985160 Дворно място с лозе 4 дка, Бистрец
тел.089/7985160 Парцел 582кв.м, с.Божурец, Каварна
тел.058/588517 Дворни места 1.1дка и 3.2дка, с.Ген.Колево
тел.058/588517 Дворно място 3дка, с.Добрево, полусрутена къща
тел.089/6557828 Дворно място 1.5дка, с.Добрево
тел.058/824983 Дворно място 1180кв.м, с.Малка Смолница, с чешма, чисто без постройки и дървета
тел.058/588517 Дворно място 1.350дка, с.Победа
тел.089/4702466 Дворно място 1дка, с.Росеново, на главния път, 100м от
центъра
тел.089/8377246 Парцел 1дка, с.Топола, близо до морето
тел.089/6339066 Парцел 800кв.м, с.Тюленово /150м от морето/ - 40000лв
тел.087/7087715 Земеделска земя с.Бдинци - 6дка, с.Владимирово - 20дка,
без посредник
тел.089/2720800 Земеделска земя 3дка, с.Лозенец
тел.088/5377606 Земеделска земя 4дка, с.Оброчище /местност Могилата/,
лице на пътя от Балчик за с.Оброчище - 8000лв
купува
тел.058/824983 Земеделска земя, с.Малка Смолница
тел.089/3579665 Двустаен в районите на Христо Ботев, Боряна, Д.Ковачев,
Дружба 2,3, Дунав, Градска Болница, без първи и последен етаж
тел.089/4890412 Къща, Добрич
наема
тел.089/9061162 Гараж, Пазара

заменя
тел.058/824983 Дворно място 1180кв.м, с.Малка Смолница, с чешма, чисто без постройки и дървета за земеделска земя
дава под наем
тел.088/7830609 Квартира за две момичета
тел.098/8765657 Боксониера, Център /до Техникум по туризъм/, за ученици
тел.088/5554693 Двустаен, Боряна 7, дългосрочно, нужда от лек ремонт
тел.088/5793646 Тристаен, обзаведен без бяла техника, дългосрочно - 200лв
плюс 200лв депозит
тел.089/5604110 Къща, гара Юг, обзаведена
тел.089/6327136 Гараж, Балик /до Нова поща/ - 40лв
тел.058/823843 Гараж, Ид. център
ЗА ДОМА
Продава
МЕБЕЛИ
тел.087/8211581 Четирикрилен полирован гардероб с надстройка
тел.088/8977804 Холова гарнитура, спешно
тел.087/9850015 Пружинено единично легло - 50лв
тел.089/5741272 Библиотека /запазена/, холова гарнитура и масичка
ЕЛЕКТРОУРЕДИ
тел.087/8211581 Автоматична пералня Канди, клас А, 2007 - 270лв
тел.089/7860809 Ел. радиатор, 20 ребра - 40лв
тел.089/7029040 Ел. готварска печка и ел. бойлер
тел.058/824983 Акумулираща печка, Пловдивска, работеща, запазена
тел.089/2720800 Акумулираща печка Изгрев /Пловдивска/
тел.087/8513467 Малък фризер- ракла - 20лв, хладилник - 40лв
ЕЛЕКТРОНИКА
тел.087/8513467 Телевизори: Сони - 30лв, Електрон - 20лв
тел.089/7985160 Тонколони Амфитон 150 АС 007, 2 по 90, усилвател 2 по
90 и еквилайзер Феникс
тел.058/824983 Грамофон, нов, ревербератор, нов, руски

ДРУГИ
тел.089/2720800 Две нафтови печки
тел.058/824983 Нафтова печка
тел.089/7860809 Газова отоплителна печка, испанска - 60лв
тел.058/626608, 089/9534359 Продава душ корито 90/90см - 45лв
тел.089/2368955, тел.089/2720800 Входна метална врата за апартамент 60лв
АВТОБОРСА
продава
АВТОМОБИЛИ
тел.089/4679404 Пежо кабрио, 206 С2, бензин/ газ, всички екстри
тел.088/9906771 Фолксваген Голф 4, 1.6, газ/ бензин, климатроник, 4 врати,
всички екстри - 4200лв
ДРУГИ
тел.089/8647689 СТЕНД, намиращ се в гр.Генерал Тошево, повече
информация на предоставеният тел. номер
купува
тел.088/7660704 Джанти за Жигули, нови или запазени
ТРУДОВА БОРСА
търси работа
тел.089/6376290 Търси работа като болногледач, с опит
предлага работа
тел.088/7206772 Търси работници (едно или две момчета), неженени, за
Лунапарк, осигурено спане
тел.089/7224233 Търси жена или семейство да гледат болен мъж
тел.088/7009005 Търси продавачка за магазин за риба
тел.088/9216195 Търси работници за автомивка
тел.087/7307212 Търси мебелисти
тел.088/8307215 Търси мебелисти с опит
тел.089/7308809 Търси сервитьорки с опит
тел.089/9941778 Търси помощник- кухня
тел.088/7965913 Сдружение БЪЛГАРИЯ ВИТА търси социален асистент за
обгрижване на възрастна жена в Добрич. Сервиране и отсервиране на храна;
помощ при придвижване до баня и тоалетна; хигиена в стаята; общуване и

други. Изисквания: отговорност; коректност; позитивна личност;
кандидатите да са с богат житейски и професионален опит
тел.089/9061162, 098/8917182 Търси общ работник
тел.087/9482228, 088/3463500 Фирма търси да назначи шофьори на
тежкотоварни автомобили (кат.С+Е)
тел.089/6001111 Търси шофьор категория СЕ, заплата над 2000лв
тел.088/7009005 Търси продавач/ка за рибен магазин
тел.089/9622339 Търси касиер офис. Каса битови сметки, тото, застраховки.
Изискавания: Минимална компютърна грамотност. Трудов договoр,
осигуровки, стартово заплащане - 360лв. Изпращайте автобиографии на
eл.поща: s_todorov78@abv.bg
УСЛУГИ
тел.058/824983 Учителка- пенсионерка търси да обучава и възпитава дете в
начална училищна възраст
тел.058/600201, 089/7804300 Музикален магазин Далия (партер на читалище
Й.Йовков), предлага прехвърляне на запис от видеокасета върху DVD
тел.089/7519123 ЕТ Спринт изработка на камини, паметници, стълбища,
первази, облицовки от мрамор и гранит
тел.058/602013, 088/9846807 Счетоводна къща Възход ГП извършва
счетоводни услуги, годишно приключване на фирми, данъчни декларации
по ЗКПО и ЗОДФЛ, декларации по ДДС. Уведомления и декларации за
РУСО. Обжалване на данъчни ревизионни актове. Данъчна защита.
Програмно осигуряване – складово стопанство и фактуриране,
счетоводство, заплати, дълготрайни активи
тел.089/8574873 ДМ Консулт извършва счетоводни услуги, годишно
приключване на фирми, подаване на декларации ЗКПО и ЗОДФЛ
тел.088/2554442 УЧЕБЕН ЦЕНТЪР РИК - гр.Добрич ОРГАНИЗИРА
КУРСОВЕ за придобиване на КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧ на
МПС за извършващите превоз на товари и пътници в страната и в страните
от ЕС . КУРСОВЕ за: ПСМ-багеристи, фадромисти, булдозери, фреза и др.;
Телескопичен челен товарач; Автокранисти, козлови, кулокран и
автовишки; Електрокаристи и мотокаристи; Опасни товари-ADR; Механик
по автотранспорта. КУРС за професионална компетентност за ръководители
на транспортни фирми. Възможно разсрочено плащане! При групи - по
договаряне
БИЗНЕС
продава
тел.088/8403543 Магазин, Ид. център, спешно и изгодно
тел.089/9208578 Магазин, Ид. център, изгодно

тел.088/8403543 Професионални шевни машини Текстима- комбинирана
права със зиг заг и 5- конечен оверлог, изгодно
тел.089/7969351 Хале, кв.Рилци
тел.058/624484, 088/4909369 Барака /бивше ключарско ателие/, ул.Отец
Паисий 25 /срещу бившето 1001 стоки/
дава под наем
тел.089/4570480 Помещение 30кв.м, за магазин
тел.089/8630910 Офис 40кв.м, Ген. Тошево /център/
тел.089/8630910 Ресторант 60 места, Ген. Тошево /център/
други
тел.087/8160002 Изкупувам фирми със и без задължения, експресно
изготвяне на документи
тел.088/7119759 Изработва медни казани за ракия и ремонтира стари
тел.089/9622339 Предлага всички видове застраховки на ниски цени. Работи
всеки ден
СТОПАНСТВО
продава
тел.089/2720800 Два склада 250кв.м, с.Лозенец, за бали сено и зърно
тел.089/6628199 Части за самоходно шаси
тел.089/8377246 Сеялка за пролетни култури, торачка 600л и агрегат за
доене на крава
тел.089/2720800 Плуг 3х35, руски, почти нов - 300лв
тел.087/8513467 Каруца, плуг, инвентар, 2 брани, оградна мрежа - 1лв/кг,
оградни елементи 17бр. 200х60см
тел.089/7576577, 089/5351040 Пчелни семейства, отлично състояние
тел.089/8615187 Агнета 30 броя - 5лв/кг живо тегло
тел.088/6946964 Черноглави овце 55 броя, гр.Добрич
тел.089/9125412 Праскови за ракия без костилки – 35ст/кг и сливи – 50ст/кг
други
тел.088/9350702 Мелница предлага ишлеме брашно на достъпни цени,
район Попово
СТРОИТЕЛСТВО
продава
тел.058/824983 Балчишки каменни плочи, изгодно, намират се в с.Малка
Смолница
тел.058/848744 Бетонно стълбище, ул.Росица 18

други
тел.058/840261, 089/6700071, 088/8307189 Изработва метални
конструкции, поликарбон, гипскартон, огради, решетки, парапети.
Услуга с автокран и хидравлични платформи
тел.089/8574046 Извършва ремонт и всичко по строителството. Направа на
камини и барбекюта
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ
продава
тел.088/8227238 Алое, високо 2.40м
тел.058/824983 Женшен, лековит, малки растения
тел.089/7969351 Малки овчарки
тел.089/8724015 Кавказки овчарки на различна възраст и кученца Джак
Ръсел на 50 дни
други
тел.058/825943 Подарява малки, игриви котeнца
РАЗНИ
тел.087/8211581 Продава атлас по биология на Синел Ников, т.3, 83г., руски
тел.088/9338606, 058/831616 Продава акордеон Паоло Сопрани, 80баса –
350лв
тел.088/4927954 Продава пиано ноктюрно с 3 педала
тел.089/9208578 Продава добре запазено пиано Лирика, изгодно
тел.088/8403543 Продава 9мм боен пистолет CZ с адаптер 5,5мм, отлично
запазен
тел.058/629034 Продава черги 3-4м - по 50лв
тел.089/7860809 Продава ушит гоблен Тайната вечеря 1х0.50м, барокова
рамка
тел.087/6462558 Продава кристален сервиз за уиски и среден куфар на
колелца, изгодно
тел.058/824983 Продава каца 200л, бъчви за вино 60л и 200л с малък отвор
и капак
тел.058/603603 Продава 7 употребявани дъбови и акациеви бурета 100л,
150л и 200л
тел.089/8554525 Продава шевна крачна машина Сингер и лисици за яки черна и бяла

тел.058/824983 Продава ортопедичен масажен матрак, чисто нов,
неупотребяван, двулицев, в комплект с възглавница, завивка, магнитни
колан и наколенки, немски, 6 години гаранция, изгодно
тел.058/835377 Продава легло масажьор Нута бест, 5 серен проектор към
леглото /малко употребяван/ и колан миостимулатор /нов, неупотребяван/

